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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
RESOLUÇÃO Nº. 498-PGJ, DE 20 DE MARÇO DE 2007 

(PT. Nº 9.025/07) 
 

Nova denominação dada ao ATO NORMATIVO pelos arts. 1º e 4º da Resolução nº 1.177/2019-PGJ/CGMP/CSMP/CPJ, de 
11/11/2019 

 

 Estabelece o Plano Geral de Atuação do 
Ministério Público de São Paulo para o ano de 
2007 

 
 

O Procurador-Geral de Justiça, no exercício da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 98 da Lei 

Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993, resolve: 

 

Art. 1º. Fica estabelecido, nos termos do anexo único a essa resolução, o Plano Geral de Atuação do 

Ministério Público de São Paulo para o ano de 2007. 

 

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 

2007. 

 

São Paulo, 20 de março de 2007. 

 

Rodrigo César Rebello Pinho 

Procurador-Geral de Justiça 
 
 
 
 

Anexo único 
(a que se refere o artigo 1º da Resolução nº. 498-PGJ, de 20 de março de 2007) 

 
Plano geral de atuação do Ministério Público de São Paulo para o ano de 2007 

 
I - Área de urbanismo e meio ambiente 

 
Em maio de 2006, o Centro de Apoio Operacional de Urbanismo e Meio Ambiente – CAO-UMA realizou 
reunião com a presença de 35 Promotores e Procuradores de Justiça com atuação nas áreas de Meio 
Ambiente e Urbanismo, na qual se desenvolveu a revisão do planejamento estratégico ambiental e 
urbanístico para o biênio 2007-2008. 
 
Realizadas as discussões, que tiveram como ponto de partida, além do planejamento estratégico 
anteriormente desenvolvido, o resultado temático das audiências públicas realizadas por todo o Estado pela 
Procuradoria-Geral de Justiça no ano de 2005, foram estabelecidas 8 novas prioridades para atuação em 
áreas finalísticas. 
 
São elas: 
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a) coleta, afastamento e tratamento de esgoto; 
b) reserva legal e áreas de preservação permanente; 
c) controle e uso do solo urbano com ênfase nas áreas de risco ocupadas; 
d) extinção dos "lixões" (adequação da destinação dos resíduos sólidos); 
e) controle do uso e ocupação do solo rural, com ênfase nas monoculturas (cana e eucalipto); 
f) acompanhamento da elaboração dos planos de manejo e efetiva implementação das unidades de 
conservação; 
g) acompanhamento da elaboração de planos diretores municipais; 
h) águas subterrâneas (proteção das áreas de recarga e controle da explotação). 
 
Dentre as prioridades estabelecidas, a coleta, afastamento e tratamento de esgoto foi destacada como a 
primeira das prioridades, observado o atendimento da nova metodologia de elaboração do Plano Geral de 
Atuação. 
 
Com base nesse trabalho, apresentam-se, a seguir, as metas de atuação institucional e respectivas 
justificativas. 
 
Metas de atuação institucional e justificativas: 
 
1) Coleta, afastamento e tratamento de esgoto: o lançamento de esgotos domésticos e efluentes industriais 
in natura, sem prévio e adequado tratamento, impacta negativamente o meio ambiente e a saúde da 
população. Ambientalmente, tal prática compromete a qualidade das águas (v.g. abastecimento público, 
irrigação, recreação e para as atividades industriais), do solo e subsolo, do ar atmosférico, degradando a 
fauna e a flora e a própria paisagem. No que tange à contaminação por esgotos, em função de suas 
características e composição, a população está diretamente exposta à aquisição de doenças infecciosas e 
parasitárias, que podem, em alguns casos, levar à morte. Por outro lado, no tocante aos efluentes industriais, 
dada sua heterogeneidade e periculosidade, o impacto de seu lançamento inadequado assume proporções 
de maior gravidade na medida em que substâncias com potencial mutagênico, carcinogênico e persistentes 
demandam a adoção de soluções complexas de tratamento, destinação final, controle e monitoramentos 
específicos e contínuos.  
Sabe-se que o Brasil oscilou da 68ª para a 69ª posição no ranking do IDH (Índice de Desenvolvimento 
Humano), constante do Relatório de Desenvolvimento Humano 2006, divulgado pela ONU em novembro. 
Isso porque, entre 1990 e 2004, a proporção de brasileiros com acesso à coleta de esgoto apresentou um 
aumento, mas apenas de 71% para 75%. Tal dado traduz que mais de 40 milhões de brasileiros continuam 
privados de aludido serviço. Segundo o estudo, os brasileiros que se encontram na faixa dos 20% mais ricos 
têm acesso a água e saneamento em níveis de qualidade e quantidade comparáveis aos dos países mais 
ricos, enquanto que os 20% mais pobres encontram-se em situação inferior à de muitos países 
subdesenvolvidos. Os danos ocasionados ao meio ambiente em razão desse fato são enormes, e exigem 
atenção especial por parte do Ministério Público. 
Além disso, nas audiências públicas realizadas pela Procuradoria-Geral de Justiça no ano de 2005, esse 
tema foi mencionado em Araçatuba, Bauru, Capital, Franca (elogio à atuação do MP na área), Presidente 
Prudente, Ribeirão Preto (recursos hídricos) e São José do Rio Preto. Por tal motivo, este tema deve ser 
tido como a primeira das prioridades, nas áreas ambiental e urbanística, para o Plano de Ação de 2007. 
 
2) Reserva legal e áreas de preservação permanente: os espaços territoriais especialmente protegidos, 
dentre os quais podem ser destacadas as unidades de conservação, as áreas de preservação permanente, 
a reserva legal obrigatória e os remanescentes de ecossistemas naturais legalmente protegidos (Mata 
Atlântica e ambientes associados), cumprem múltiplas e relevantes funções sócioambientais (proteção dos 
recursos hídricos, dos solos, da biodiversidade, dos fluxos genéticos, da paisagem, da cultura, do bem-estar 
das populações, dentre outras), essenciais para a manutenção do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, para as presentes e futuras gerações. Referidas áreas encontram-se seriamente ameaçadas 
por diferentes vetores de pressão decorrentes das atividades humanas, exigindo ações permanentes e 
consistentes de prevenção, controle e reparação. Dentre as iniciativas pertinentes podem ser mencionadas 
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as seguintes: planejamento (planos diretores, planos de manejo e zoneamento ecológico-econômico), 
gestão, controle, fiscalização, diagnósticos ambientais, avaliação de passivos, monitoramento ambiental, 
recuperação e restauração de áreas degradadas, visando à reparação de danos ao meio ambiente. Tais 
áreas de preservação e proteção vêem-se cada vez mais fragilizadas e ameaçadas no Estado, fato a exigir 
constante e intensa atuação por parte do Ministério Público. 
 
3) Controle e uso do solo urbano com ênfase nas áreas de risco e nas áreas institucionais ocupadas: 
segundo estudo elaborado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e pelo Departamento de Águas e 
Energia Elétrica (DAEE) e divulgado em junho de 2005, cujos dados foram incluídos no Relatório de 
Qualidade Ambiental do Estado do mesmo ano, há 183 municípios paulistas com ocupações em áreas 
apresentando problemas críticos de erosão. As causas estão relacionadas à expansão desordenada dos 
centros urbanos, ao mau uso da terra na área rural, ao desmatamento e degradação de áreas de 
preservação permanente (APP), entre outros aspectos. As conseqüências são enormes riscos e danos para 
as populações afetadas, além de claros prejuízos para a ordem urbanística e para o meio ambiente. Também 
a existência e utilização para fins urbanos de áreas contaminadas deve ser enfocada pelo Ministério Público, 
em razão dos graves problemas ambientais e urbanísticos relacionados. Quanto às áreas institucionais, são 
ora incluídas, ampliando-se o quanto ficou deliberado na reunião de revisão do planejamento estratégico, 
em razão dos seguintes motivos: tomou-se conhecimento, por meio das reuniões do planejamento 
estratégico realizadas pela Procuradoria-Geral de Justiça em 2006, de que o problema é recorrente e motiva 
a adoção de medidas judiciais e extra-judiciais pelos Promotores de Justiça de Habitação e Urbanismo. 
Além disso, a atestar a importância do tema, a Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo da Capital 
sugeriu, em documento encaminhado à Assessoria de Planejamento e Informatização (Aviso nº 352-PGJ, 
de 1º de agosto de 2006), a inclusão do assunto como prioritário, em razão do grande número de 
representações e feitos instaurados. 
 
4) Extinção dos "lixões" (adequação da destinação dos resíduos sólidos): a inadequada disposição final dos 
resíduos sólidos urbanos, nos quais se incluem os resíduos domiciliares e os resíduos dos serviços de saúde 
(v.g. hospitais, prontos-socorros, laboratórios, clínicas, consultórios etc.), representa um dos mais graves 
problemas ambientais e à saúde pública. Do ponto de vista ambiental, a irregular disposição de resíduos 
acarreta a poluição do solo, do subsolo, das águas superficiais e subterrâneas e do ar atmosférico. Nesse 
sentido, de um lado, tal prática pode degradar de diferentes formas a fauna e a flora, impactando diretamente 
o bem-estar das comunidades atingidas e, de outra parte, do ponto de vista da saúde pública, contribui para 
o desenvolvimento de vetores nocivos que transmitem variadas enfermidades à população, dentre as quais 
podem ser mencionadas as seguintes: dermatoses, infecções, peste bubônica, leptospirose, morbidades 
parasitárias etc. Por fim, do ponto de vista social, a disposição inadequada de resíduos atrai a presença de 
catadores (na maior parte crianças) que, na busca de renda derivada do comércio de recicláveis, realizam 
a perigosa triagem informal dos resíduos nesses locais, expondo-se, a si próprios e à comunidade em geral, 
aos mais diversos tipos de contaminação. 
 
5) Controle do uso e ocupação do solo rural, com ênfase nas monoculturas (cana e eucalipto): as áreas 
rurais do Estado de São Paulo têm sofrido com o intenso crescimento das monoculturas. Tal se dá sem 
planejamento por parte do Poder Público, mesmo porque as opções do setor produtivo agrícola são guiadas, 
em geral, exclusivamente por fatores econômicos (daí o enorme crescimento da monocultura da cana-de-
açúcar). As conseqüências são graves para o meio ambiente, em razão de problemas gerados para a flora 
e a fauna, da poluição das águas e do ar e para a ordem urbanística (as monoculturas acabam, em muitos 
casos, por ocupar o solo até os limites entre as zonas rurais e urbanas), além de resultados danosos sob o 
aspecto social e de saúde pública. 
 
6) Acompanhamento da elaboração dos planos de manejo e efetiva implementação das unidades de 
conservação: essas áreas representam "espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, com 
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 
garantias adequadas de proteção" (art. 2º, I, da Lei nº 9.985). Nota-se a existência, no Estado de São Paulo, 
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de unidades de conservação desprovidas de zoneamento e regras referentes ao uso e manejo dos recursos 
naturais protegidos e à implantação da estrutura necessária para sua gestão, ou então dotadas de planos 
de manejo inadequados para seu concreto gerenciamento. Tais circunstâncias dificultam ou mesmo 
inviabilizam sua efetiva implementação, fato que se agrava com a freqüente omissão do Poder Público na 
tomada das providências que lhe incumbem. A importância ambiental do assunto é manifesta, daí porque o 
tema foi destacado entre os pontos de maior importância na revisão do planejamento estratégico ambiental 
e urbanístico. 
 
7) Acompanhamento da elaboração e implementação de planos diretores municipais: o planejamento urbano 
consiste em um princípio constitucional (arts. 30, inciso VIII, e 182, § 1º, da Constituição Federal e 180 a 
183 da Constituição Estadual) e em uma diretriz legal estabelecida pelo Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257) 
como um dos pressupostos para a concretização do conceito de cidade sustentável, entendido como direito 
à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, aos serviços públicos, ao 
transporte e ao lazer. Isso porque a ausência ou a insuficiência de planejamento tem por conseqüência o 
desequilíbrio e o desgaste do meio ambiente urbano, fato que afeta a qualidade de vida de todos que habitam 
ou circulam pela cidade. Sendo a ordem urbanística um dos mais relevantes entre os bens difusos cuja 
tutela é atribuída ao Ministério Público, nada mais natural que o Promotor de Justiça esteja atento a todo o 
processo de definição de objetivos e estratégias referentes à gestão da cidade enquanto espaço destinado 
à habitação, à circulação e às atividades laborativas e recreacionais. O plano diretor, como é sabido, é o 
mais importante dos instrumentos da política de desenvolvimento e expansão urbana e, como conseqüência, 
ao Ministério Público incumbe a garantia do cumprimento da legislação, não apenas no que diz respeito às 
hipóteses de exigência legal de edição de planos diretores, como também no acompanhamento de seu 
processo de elaboração, no que atine ao próprio conteúdo do plano, que deverá ser adequado e 
concretamente aplicável, no contexto da cidade, para a consecução do bem comum. Nota-se, ademais, que 
a própria sociedade civil, atenta a essa conjuntura, reclama do Poder Público providências concretas para a 
realização desses princípios e metas legais. E como os moradores da cidade ainda não estão 
suficientemente organizados, natural que o Ministério Público seja procurado, por ter como uma de suas 
missões institucionais a defesa dos interesses difusos e coletivos, nos quais se insere a ordem urbanística, 
para exigir do Poder Público o cumprimento da lei. Tais reclamos foram concretamente colhidos nas 
audiências públicas realizadas pela Procuradoria-Geral de Justiça por todo o Estado, citando-se como 
exemplo aquelas ocorridas na cidade de Taubaté e na Capital. E no papel de defensor da ordem urbanística 
e dos interesses da coletividade o Ministério Público tem importante missão: cuidar para que, no processo 
de elaboração de planos diretores, não sejam apenas atendidos os interesses econômicos de loteadores, 
incorporadores, proprietários e empreiteiros em detrimento do direito de todos à cidade sustentável. Some-
se a isso tudo o fato de que o Estatuto da Cidade prevê, no artigo 50, o estabelecimento de um prazo para 
que determinados municípios editem seus planos diretores, sob pena, inclusive, de improbidade 
administrativa por parte do Prefeito Municipal. Tal prazo expirou-se no dia 10 de outubro de 2006. Outros 
indicadores poderiam ser utilizados, separadamente e de forma cruzada ou comparativa, pelo Promotor de 
Justiça local, com o objetivo de apontar as mazelas decorrentes da falta, insuficiência ou inadequação do 
planejamento urbano ou do próprio plano diretor: 
 
a) população do município e crescimento populacional nos últimos 10/20 anos; 
b) localização do município em região metropolitana ou região turística; 
c) parcelamentos ilegais do solo em área rural; 
d) número de favelas, cortiços e loteamentos irregulares e clandestinos; 
e) índices relativos a déficit ou problemas relacionados à circulação urbana e infra-estrutura viária 
(transportes públicos, malha viária, frota de automóveis); 
f) índices relativos à industrialização (nº de indústrias na cidade); 
g) internações relacionadas a problemas respiratórios; 
h) índices relativos ao nº de estabelecimentos de comércio na cidade; 
i) índices relativos ao nº de hospitais (ou leitos), escolas e creches na cidade; 
j) mortalidade infantil; 
l) internações por doenças relacionadas a problemas sanitários; 
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m) índices relativos à existência de equipamentos de lazer na cidade (teatros, bibliotecas, ginásios, parques 
públicos); 
n) existência, no município, de áreas de preservação ecológica (APPs, APAs, mananciais, unidades de 
conservação em geral); 
o) arrecadação de IPTU e ICMS (posição do município no Estado); 
p) existência de lei de zoneamento na cidade; 
q) crescimento de área urbana em relação à área rural nos últimos 10/20 anos. 
Conclui-se, portanto, diante de todas essas circunstâncias, que o assunto deve continuar a ser tratado, em 
2007, como prioridade pelas Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo, razão pela qual deve ser 
incluído no Plano de Ação respectivo. Considerando-se, aliás, que se expirou o prazo para elaboração do 
plano pelos municípios com mais de vinte mil habitantes ou inseridos em regiões metropolitanas e 
aglomerações urbanas, e em atenção à necessidade de se rever, sempre que necessário, o conteúdo do 
planejamento estratégico, inclui-se, como tema prioritário para o Ministério Público, também a 
implementação de planos diretores, como desdobramento natural de sua elaboração. Nisso estão 
abarcadas, também, as providências necessárias para verificação da atualização e adaptação da leis 
municipais de uso e ocupação do solo, zoneamento etc. aos planos diretores aprovados sob a égide do 
Estatuto da Cidade. 
 
8) Águas subterrâneas (proteção das áreas de recarga e controle da explotação): a exploração e 
contaminação indiscriminadas de águas subterrâneas, sem a necessária fiscalização e acompanhamento 
por parte do Poder Público, poderá resultar no esgotamento de tal recurso. A perfuração de poços sem a 
necessária outorga, fiscalização e acompanhamento por parte do DAEE acarreta, em muitas regiões, um 
quadro de total descontrole sobre a utilização dos recursos existentes, o que pode acarretar prejuízos para 
o planejamento do abastecimento de populações de cidades inteiras. De outro lado, a falta de proteção, 
exploração inadequada e deterioração das áreas de recarga consiste em outra causa de esgotamento de 
aqüíferos, razão pela qual entende-se que Ministério Público deverá voltar sua atenção, em sua atuação na 
área ambiental, para o tema. 
 

II – Área criminal 
 
No âmbito criminal, foram eleitos como prioritários os temas abaixo elencados. Face à nova metodologia de 
elaboração do Plano Geral de Atuação, foram eleitas como primeiras prioridades as seguintes questões: 
combate ao tráfico de entorpecentes, furto, roubo e receptação de veículos, adulteração de combustíveis, 
sonegação fiscal e lavagem de dinheiro e estabelecimentos penais. 
 
1) Crime organizado: implementar ações de prevenção e repressão às organizações criminosas que atuam 
a partir do interior de estabelecimentos penitenciários. 
 
2) Tráfico de entorpecentes: repressão ao tráfico de entorpecentes em razão do aumento generalizado deste 
crime em todo o Estado; intensificação das ações voltadas ao confisco de bens com o intuito de enfraquecer 
o poderio econômico dos traficantes e reduzir a comercialização de drogas, assim como para dar 
cumprimento ao Convênio 06/GSPIR/SENAD/FUNAD; e repressão aos crimes de homicídios relacionados 
com o tráfico de drogas. 
 
3) Furto, roubo e receptação de veículos: implantação de medidas preventivas e repressivas visando a coibir 
a comercialização irregular de veículos de procedência delituosa, mediante realização de ações tendentes 
a assegurar a efetiva fiscalização de desmanches, uma vez que o controle rígido do funcionamento de tais 
estabelecimentos comerciais e do comércio de peças usadas promove sensível redução de furtos e roubos 
de veículos. 
 
4) Furto, roubo e receptação de carga: intensificação de ações voltadas à repressão de furto, roubo e 
receptação de cargas em razão do grande prejuízo causado ao mercado em geral, com aumento dos custos 
de transportes e seguro, atingindo e onerando também o consumidor final. 
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5) Adulteração de combustível, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro: o valor sonegado em decorrência 
de tais práticas criminosas representa um percentual muito grande da arrecadação auferida pela Fazenda 
Estadual, merecendo, assim, a realização de trabalhos específicos e permanentes com o propósito de 
restringir fortemente a incidência de crimes contra a ordem tributária, em benefício da sociedade, 
especialmente da camada mais pobre da população. 
 
6) Controle externo da atividade policial: aprimoramento dos meios de controle externo da atividade policial, 
com ênfase no acompanhamento das investigações instauradas para a apuração de crimes praticados por 
agentes policiais, no exercício de suas funções ou em razão delas. 
 
7) Estabelecimentos penais: aperfeiçoamento da fiscalização de estabelecimentos penais destinados a 
abrigar presos provisórios e definitivos, assim como implantação de ações voltadas à fiscalização de 
custodiados em gozo do benefício de saída temporária. 
 
8) Crimes contra a Administração Pública: repressão à prática de crimes de corrupção e peculato e dos 
delitos previstos na Lei Federal nº 8666, principalmente por conta do vultoso prejuízo causado ao erário. 
 
9) Violência doméstica: combate aos delitos praticados contra mulheres e adoção de medidas dirigidas à 
integração operacional do Ministério Público com o Poder Judiciário, a Defensoria Pública e os órgãos das 
áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação, nos termos da Lei 
nº 11.340. 
 

III – Área da Infância e da Juventude 
 
As metas de atuação institucional para o ano de 2007 foram elaboradas levando-se em conta os seguintes 
temas de abrangência: as medidas sócio-educativas, a educação e as políticas públicas. Em atenção à nova 
metodologia de elaboração do Plano Geral de Atuação foram elencadas como primeiras prioridades as 
questões referentes ao abrigamento (abrigados com alternativas de convivência familiar) e às medidas 
sócio-educativas (internação e meio aberto). 
 
1) Medidas sócio-educativas: 
a) priorizar a implementação e a fiscalização da qualidade das medidas de meio aberto; 
b) priorizar a regionalização das casas de internação (incluída a internação provisória) e de semi-liberdade, 
sem prejuízo das ações de natureza fiscalizatória já em execução; 
Como sabido, a privação da liberdade de adolescente autor de ato infracional é medida excepcional e breve, 
por força das garantias individuais inseridas no artigo 227, § 3º, V, da Constituição Federal, concretizadas 
nos artigos 121 e 122 do ECA. No mesmo sentido, as Diretrizes de Riad (AG res. 45/112 – 1990), art. 5º, 
caput, "e" e "f", e art. 6º, e as Regras de Tóquio (AG 45/110 – 1990). Soma-se a isso que o potencial 
educativo das medidas de meio aberto é muito mais elevado que aquele presente no processo pedagógico 
que venha a ser implementado em regime de privação de liberdade, face ao eventual fator criminógeno 
presente na privação de liberdade. Daí a relevância da meta 1a). Doutro lado, a regionalização das casas 
de internação e de semi-liberdade é imperiosa, seja em face do disposto no art. 124, VI, da Lei nº 8.069, 
seja porque é passo necessário para a normalização do sistema estadual de privação de liberdade dos 
adolescentes (superação da superlotação; extinção dos grandes complexos; regularização da oferta de 
vagas, também como premissa para a implementação de processo pedagógico com potência de intervenção 
positiva na vida dos adolescentes autores de ato infracional). Estas questões foram amplamente debatidas 
nos seminários de desenvolvimento da atuação transformadora do Promotor de Justiça da Infância e da 
Juventude, realizados no ano de 2005 pelo CAO das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude, e 
nas audiências públicas realizadas em Campinas e São José do Rio Preto. Nos seminários, teve relevo a 
importância da intervenção informadora e orientadora dos Promotores de Justiça junto às prefeituras e 
comunidade, no sentido de que o adolescente autor de ato infracional deve receber as medidas sócio-
educativas em sua região, tanto por imperativo legal, quanto pela maior potencialidade de resultados 
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positivos. A corroborar as necessidades contidas nas metas, observem-se as informações oferecidas pela 
FEBEM-SP:  
 

Total de adolescentes por medidas  
sócio-educativas 

   

Programa Artigo  nº  
adolescentes 

 

Atendimento inicial 175 21  

Internação provisória  108 918  

Internação  122 5474  

Semi-liberdade 120 344  

Privados de liberdade  6757  

Liberdade assistida 
(direto + indireto) 

118 12175  

Prestação de serviços à 
comunidade 

117 2671  

Liberdade assistida  14846  

Total geral  21603  

  
  

   

Região Medidas de privação de liberdade  

 Atendimento 
inicial 

Internação provisória Internação 

Araçatuba  12 125 

Araraquara/Central 1 25 105 

Barretos  4 36 

Bauru  14 112 

Campinas 1 114 650 

Franca  9 100 

Marília  6 138 

Metropolitana 3 167 892 

Outros Estados 1 3 17 

Presidente Prudente  2 88 

Registro  1 49 

Ribeirão Preto  44 241 

Santos  58 411 

São José do Rio Preto  10 125 

São Paulo 14 346 1725 

Sorocaba  48 381 

Vale do Paraiba  51 277 

(Em branco) 1 4 2 

Total global 21 918 5474 

* obs. Os dados de liberdade assistida referem-se ao mês de outubro/05  
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Divisão Unidade 
Artigo ECA 
Programa 

Região Sexo Faixa etária Grau infracional 
Vivência 
institucional 

Capacidad
e 

Brás 

UAI-Jaguari 
Artigo 175  
(atendimento 
inicial) 

Centro/SP M 
12 anos a 20 
anos e 11 
meses 

Médio/ Grave 
Primário/ 
Reincidente 

96 

UIP-Itaparica 
(UIP-6) 

Artigo 108 
(internação 
provisória) 

Centro/SP M 
14 anos a 20 
anos e 11 
meses  

Grave Primário 170 

UIP-Rio 
Paraná 
(UIP-7) 

Artigo 108 
(internação 
provisória) 

Centro/SP M 
14 anos a 15 
anos e 11 
meses 

Médio 
Primário/ 
Reincidente  

110 

UIP-Juquiá  
(UIP-8) 

Artigo 108 
(intermação 
provisória) 

Centro/SP M 
16 anos a 18 
anos 

Médio 
Primário/ 
Reincidente 

110 

UIP-Rio 
Turiassu 
(UIP-9) 

Artigo 108 
(intermação 
provisória) 

Centro/SP M 
14 anos a 20 
anos e 11 
meses  

Grave Primário 170 

UI-Rio Sena  
(UI-34) 

Artigo 122 
(internação) 

Centro/SP M 
14 anos a 16 
anos e 11 
meses 

Grave Primário 140 

UI-Rio São 
Francisco  
(UI-35) 

Artigo 122 
(internação) 

Centro/SP M 
Acima de 16 
anos 

Grave Primário 130 

UI-Rio 
Tâmisa  
(UI -36) 

Artigo 122 
(internação) 

Centro/SP M 
15 anos a 17 
anos e 11 
meses 

Médio/Grave Primário 130 

Tatuapé 

UI-Palmeira  
(UE-1) 

Artigo 122 
(internação) 

Leste/SP M 
16 anos a 17 
anos e 11 
meses 

Grave Primário 130 

UI-José 
Carlos Pace  
(UE-2) 

Artigo 122 
(internação) 

Leste/SP M 
Acima de 17 
anos e 6 
meses 

Grave Primário 74 

UI-Cerejeira  
(UE-4) 

Artigo 122 
(internação) 

Leste/SP M 
16 anos a 18 
anos e 11 
meses 

Grave Reincidente 70 

UI-
Seringueira 
(UE-05) 

Artigo 122 
(internação) 

Leste/SP M 
16 anos a 18 
anos e 11 
meses 

Grave Primário 

60 

Médio Reincidente 
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UI-Marfim 
(UE-7) 
(fechada) 

Artigo 122 
(internação) 

Leste/SP M 
12 anos a 14 
anos e 11 
meses 

Médio/Grave 
Primário/ 
Reincidente 

100 

UI-
Paranapane
ma  
(UE-9) 

Artigo 122 
(internação) 

Leste/SP M 
Acima de 16 
anos 

Médio/Grave Primário 60 

UI-Casa do 
Atleta  
(UI-10) 

Artigo 122 
(internação) 

Leste/SP M 
15 anos a 17 
anos e 11 
meses 

Médio/Grave Primário 80 

Tatuapé 

UI-Ruy 
Toledo Joele 
(UE-12) 

Artigo 122 
(internação) 

Leste/SP M 
17 anos e 6 
meses 

Grave Primário 120 

UI-Ayrton 
Senna da 
Silva 
(UE-13) 

Artigo 122 
(internação) 

Leste/SP M 
14 anos a 18 
anos e 11 
meses 

Médio Reincidente 100 

UI-Mogno 
(UI-14) 

Artigo 122 
(internação) 

Leste/SP M 
Acima de 17 
anos 

Grave Primário 60 

UI-Mangueira 
(UE-15) 

Artigo 122 
(internação) 

Leste/SP M 
Acima de 16 
anos 

Médio Reincidente 45 

UI-Parnaíba 
(UI-16) 

Artigo 122 
(internação) 

Leste/SP M 
Acima de 16 
anos 

Médio/Grave Primário 90 

UI-Eucalípto 
(UI-17)  

Artigo 122 
(internação) 

Leste/SP M 
Acima de 17 
anos 

Grave Primário 48 

UI-Araucária 
(UE-19) 

Artigo 122 
(internação) 

Leste/SP M 
16 anos a 17 
anos e 11 
meses 

Grave Primário 68 

UI-Mané 
Garrincha 
(UE-20) 

Artigo 122 
(internação) 

Leste/SP M 
14 anos a 16 
anos e 11 
meses 

Médio/Grave Primário 90 

UI-Rio 
Grande 
(UE-23) 

Artigo 122 
(internação) 

Leste/SP M 
16 anos a 17 
anos e 11 
meses 

Grave Primário 75 

UI-Tom 
Jobim  
(UI-33) 

Artigo 122 
(internação) 

Leste/SP M 
14 anos a 16 
anos e 11 
meses 

Médio/Grave Primário 70 

UI-Sergio 
Vieira de 
Mello 
(UI-39) 

Artigo 122 
(internação) 

Leste/SP M 
16 anos a 18 
anos e 11 
meses 

Grave Primário 150 

Franco 
da Rocha 

UI-Jacarandá 
(UE-21) 

Artigo 122 
(internação) 

Grande 
Norte/SP 

M 
12 anos a 14 
anos e 11 
meses  

Médio/Grave 
Primário/ 
Reincidente 

80 
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UI-Rio Negro  
(UE-25) 

Artigo 122 
(internação) 

Grande 
Norte/SP 

M 
14 anos a 16 
anos e 11 
meses  

Grave Primário 80 

UI-Tapajós  
(UE-29) 

Artigo 122 
(internação) 

Grande 
Norte/SP 

M 
16 anos a 18 
anos e 11 
meses  

Médio/Grave Primário 80 

Internato 
Franco da 
Rocha  

Artigo 122 
(internação) 

Grande 
Norte/SP 

M 
Acima de 16 
anos 

Grave Primário  40 

Raposo 
Tavares 

UI-Ipê  
(UE-22) 

Artigo 122 
(internação) 

Oeste/SP M 
14 anos a 16 
anos e 11 
meses 

Médio Primário  92 

UI-Nogueira  
(UE-27) 

Artigo 122 
(internação) 

Oeste/SP M 
14 anos a 16 
anos e 11 
meses 

Grave Primário 96 

UI-Jatobá  
(UE-28) 

Artigo 122 
(internação) 

Oeste/SP M 
14 anos a 16 
anos e 11 
meses 

Grave Primário 76 

UI-Aroeira 
(UI-37) 

Artigo 122 
(internação) 

Oeste/SP M 
15 anos a 18 
anos e 11 
meses 

Grave Reincidente 100 

UI-Cedro 
(UI-38) 

Artigo 122 
(internação) 

Oeste/SP M 
14 anos a 18 
anos 

Grave Primário 150 

Internato
s 

Internato 
Encosta 
Norte 

Artigo 122 
(internação) 

Leste/SP M 
14 anos a 18 
anos e 11 
meses 

Grave Primário  60 

Internato 
Itaquaquecet
uba 

Artigo 122 
(internação) 

Grande 
Leste/SP 

M 
14 anos a 18 
anos e 11 
meses 

Médio/Grave Primário 60 

Internato 
Vila 
Conceição 

Artigo 122 
(internação) 

Leste/SP M 
14 anos a 18 
anos e 11 
meses 

Grave Primário  60 

Internato 
Fazenda do 
Carmo 

Artigo 122 
(internação) 

Leste/SP M 
14 anos a 18 
anos e 11 
meses 

Grave Primário  60 

UI-Pirituba 
Artigo 122 
(internação) 

Norte/SP M 
14 anos a 18 
anos e 11 
meses 

Médio  
Grave 

Primário 72 

Interior 

UIP-
Araçatuba 

Artigo 108  
(internação 
provisória) 

Araçatuba M 
12 anos a 17 
anos e 11 
meses 

Médio 
Grave 

Primário 
Reincidente 

24 

UI-Araçatuba 
Artigo 122 
(internação) 

48 
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UAI-São 
Carlos 

Artigo 175  
(atendimento 
inicial) 

 
Araraquara 

M 
a partir de 12 
anos 

Médio 
Grave 

Primário 
Reincidente 

2 

UIP-São 
Carlos 

Artigo 108  
(internação 
provisória) 

6 

UIP-
Araraquara 

Artigo 108  
(internação 
provisória) 

Araraquara M 
12 anos a 18 
anos 

Médio 
Grave 

Primário 
Reincidente 

24 

UI-
Araraquara 

Artigo 122 
(internação) 

48 

UIP-Bauru 
Artigo 108  
(internação 
provisória) 

Bauru 

M 
12 anos a 18 
anos 

Médio 
Grave 

Primário 
Reincidente 

24 

UI-Bauru 
Artigo 122 
(internação) 

48 

UI-Rio 
Dourado- 
Mod.A/B 

Artigo 122 
(internação) 

M 
14 anos a 21 
anos 
incompletos 

Médio 
Grave 

Primário 60 

UI-Rio 
Dourado- 
Mod.C/D 

Reincidente 60 

UI-Vitória 
Régia 

Artigo 122 
(internação) 

M 
12 anos a 18 
anos 

Médio 
Grave 

Primário 72 

UIP-
Amazonas 
(UAP-5) 

Artigo 108  
(internação 
provisória) 

Campinas M 
12 anos a 18 
anos 

Médio 
Grave 

Primário 
Reincidente 

44 

Interior 

Internato 
Jequitibá 
(UNIPAI) 

Artigo 122 
(internação) 

Campinas M 
12 anos a 18 
anos 

Médio 
Grave 

Primário 
Reincidente 

72 

UAI-
Americana 

Artigo 175  
(atendimento 
inicial) 

Campinas M 
a partir de 12 
anos 

Médio 
Grave 

Primário 
Reincidente 

2 

UIP-
Americana 

Artigo 108  
(internação 
provisória) 

8 

UIP-Marilia 
Artigo 108  
(internação 
provisória) 

Marília M 
12 anos a 18 
anos 

Médio 
Grave 

Primário 
Reincidente 

24 

UI-Marilia 
Artigo 122 
(internação) 

48 
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UIP-Grandes 
Lagos (UAP-
São José do 
Rio Preto) 

Artigo 108  
(internação 
provisória) São José 

do Rio 
Preto 

M 
12 anos a 18 
anos 

Médio 
Grave 

Primário 
Reincidente 

24 

UI-Grandes 
Lagos (UE- 
São José do 
Rio Preto) 

Artigo 122 
(internação) 

48 

UIP-
Sorocaba 

Artigo 108  
(internação 
provisória) 

Sorocaba 

M 
12 anos a 18 
anos 

Médio 
Grave 

Primário 
Reincidente 

24 

UI-Sorocaba 
Artigo 122 
(internação) 

72 

UI-Três Rios-
Mod.A/B 

Artigo 122 
(internação) 

M 
14 anos a 21 
anos 
incompletos 

Médio 
Grave 

Primário 60 

UI-Três Rios-
Mod.C/D 

Reincidente 60 

UI-Rio Novo 
Artigo 122 
(internação) 

M 
12 anos a 18 
incompletos 

Médio 
Grave 

Primário 72 

UIP-Guarujá 
Artigo 108  
(internação 
provisória) 

Santos M 
12 anos a 16 
anos 

Médio 
Grave 

Primário 

24 

UI-Guarujá 
Artigo 122 
(internação) 

48 

UIP-São 
Vicente 

Artigo 108  
(internação 
provisória) 

São 
Vicente 

M 
14 anos a 18 
anos 

Médio 
Grave 

Primário 
Reincidente 

24 

UI-São 
Vicente 

Artigo 122 
(internação) 

72 

UE-Tupi 
Paulista 
(emergencial) 

Artigo 122 
(internação) 

Presidente 
Prudente 

M 
18 anos a 20 
anos e 11 
meses 

n/tem n/tem 700 

CSE-
Tamoios 

Artigo 108  
(internação 
provisória) 

Vale do 
Paraíba 

M 

12 anos a 18 
anos 
(excepcional
mente até 21 
anos) 

Médio 
Grave 

Primário 
Reincidente 

32 

Artigo 122 
(internação) 

64 

Vila Maria 
UI-Adoniran 
Barbosa 

Artigo 122 
(internação) 

Norte/SP M 
14 anos a 18 
anos 

Grave Reincidente 96 
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UIP-Tietê 
Artigo 108 
(internação 
provisória) 

Norte/SP M 
Acima de 17 
anos 

Grave Reincidente 

30 

UI-Tietê 
Artigo 122 
(internação) 

90 

UI-Abaeté 
Artigo 122 
(internação) 

Norte/SP M 
16 anos a 20 
anos e 11 
meses 

Grave Primário 150 

UI-Uirapuru 
Artigo 122 
(internação) 

Norte/SP M 
14 anos a 18 
anos 

Grave Reincidente 150 

Região 
de 
Ribeirão 
Preto 

UIP-Ouro 
Verde  

Artigo 108  
(internação 
provisória) 

Ribeirão 
Preto 

M 
12 anos a 21 
anos 
imcompletos 

Médio 
Grave 

Primário 
Reincidente 

83 

UI-Ribeirão 
Preto (UE-3) 

Artigo 122 
(internação) 

M 
12 anos a 21 
anos 
incompletos 

Médio 
Grave 

Reincidente 120 

UI-Rio Pardo 
- 
Mod.A 

Artigo 122  
(internação) 

M 
12 anos a 16 
anos e 6 
meses 

Médio 
Grave 

Primário 48 

UI-Rio Pardo 
- Mod.B 

Artigo 122 
(internação) 

M 

15 anos e 6 
meses a 21 
anos 
incompletos 

Médio 
Grave 

Primário 48 

UIP-
Sertãozinho 

Artigo 108  
(internação 
provisória) 

M 
12 anos a 16 
anos e 6 
meses 

Médio 
Grave 

Primário 

24 

UI-
Sertãozinho 

Artigo 122 
(internação) 

48 

Atendime
nto 
feminino 

UIP-3 
Chiquinha 
Gonzaga 

Artigo 108 
(internação 
provisória) 

Leste/SP 

F 
12 anos a 18 
anos 

Médio 
Grave 

Primário 
Reincidente 

50 

Internato 
Feminino 
Mooca 

Artigo 122 
(internação) 

F 
14 anos a 18 
anos 

Grave Primário 60 

Casa das 
Mães 
Maria Clara 
Machado 

Artigo 122 
(internação) 

Leste/SP F 
12 anos a 18 
anos 

Médio 
Grave  

Primário 
Reincidente 

12 

Internato 
Parada de 
Taipas 

Artigo 122 
(internação) 

Norte/SP F 
12 anos a 17 
anos e 11 
meses 

Médio 
Primário 
Reincidente 

60 
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USF-Casa 
Comunitária 
Azaléia (USF-
CR 
Aclimação) 

Artigo 120 
(semi-
liberdade) 

Leste/SP 

F 
12 anos a 18 
anos 

Médio 
Grave  

Primário 
Reincidente 

16 

USF-Casa 
Comunitária 
Tulipa (USF-
CC Sossia) 

Artigo 120 
(semi-
liberdade) 

Leste/SP 

F 
12 anos a 18 
anos 

Médio 
Grave  

Primário 
Reincidente 

16 

USF-Casa 
Comunitária 
Miosótis 
(USF-CC 
Mooca) 

Artigo 120 
(semi-
liberdade) 

Leste/SP 

F 
12 anos a 18 
anos 

Médio 
Grave  

Primário 
Reincidente 

16 

Semi-
liberdade 
- Interior 

US-Mogi-
Mirim 

Artigo 120 
(semi-
liberdade) 

Campinas M   
Primário 
Reincidente 

15 

Semi-
liberdade 
- Capital e 
Grande 
São 
Paulo 

USI 
Artigo 120 
(semi-
liberdade) 

Leste/SP M 
16 anos a 18 
anos 

Médio 
Grave 

Primário 120 

USP  
Artigo 120 
(semi-
liberdade) 

Centro/SP M 
16 anos a 18 
anos 

Médio 
Grave 

Primário  
Reincidente 

60 

US-Brás 
Artigo 120 
(semi-
liberdade) 

Centro/SP M 
12 anos a 15 
anos e 
11meses 

Médio 
Grave 

Primário  
Reincidente 

80 

CCRL-
Sabará 

Artigo 120 
(semi-
liberdade) 

Leste/SP M 
12 anos a 15 
anos e 
11meses 

Médio 
Grave 

Primário  
Reincidente 

12 

Semi-
liberdade 
– Capital 
e Grande 
São 
Paulo 

CCRL-Umbó  
(Direção) 

Artigo 120 
(semi-
liberdade) 

Leste/SP M 
16 anos a 18 
anos 

Médio 
Grave 

Primário  
Reincidente 

14 

CCRL-Uraí 
Artigo 120 
(semi-
liberdade) 

Leste/SP M 
16 anos a 18 
anos 

Médio 
Grave 

Primário  
Reincidente 

14 

CCRL-Araxá 
Artigo 120 
(semi-
liberdade) 

Leste/SP M 
16 anos a 18 
anos 

Médio 
Grave 

Primário  
Reincidente 

14 

CCRN-
Mandaqui  
(Direção) 

Artigo 120 
(semi-
liberdade) 

Norte/SP M 
16 anos a 18 
anos 

Médio 
Grave 

Primário  
Reincidente 

16 

CCRN-
Zunkeller 

Artigo 120 
(semi-
liberdade) 

Norte/SP M 
12 anos a 15 
anos e 11 
meses 

Médio 
Grave 

Primário  
Reincidente 

15 

CCRS-
Pitangueiras  

Artigo 120 
(semi-
liberdade) 

Sul/SP M 
12 anos a 15 
anos e 11 
meses 

Médio 
Grave 

Primário  
Reincidente 

14 
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CCRS-
Jacirendi 

Artigo 120 
(semi-
liberdade) 

Sul/SP M 
16 anos a 18 
anos 

Médio 
Grave 

Primário  
Reincidente 

14 

CCRS-Araré 
Artigo 120 
(semi-
liberdade) 

Sul/SP M 
16 anos a 18 
anos 

Médio 
Grave 

Primário  
Reincidente 

14 

CCRS-
Guararema 
(Direção) 

Artigo 120 
(semi-
liberdade) 

Sul/SP M 
16 anos a 18 
anos 

Médio 
Grave 

Primário 

12 

EEP-
Hipodrómo  
Gestão 
Compartilhad
a 

Artigo 120 
(semi-
liberdade) 

Leste/SP M 

14 anos a 18 
anos 
(excepcional
mente até 21 
anos 

Médio 
Grave 

Primário 200 

 
2) Educação:  
 
a) zelar pela inclusão das crianças em creche e pré-escola. Esta questão mereceu amplo debate em várias 
audiências públicas (Bauru, São Paulo, São José do Rio Preto e Santos), em especial a necessidade de 
abertura de vagas em creches e pré-escolas. As informações a seguir apontam para a efetiva necessidade 
de incrementar a oferta. 
 
  

Taxa de atendimento em creche e pré-escola    

Estado de São Paulo      

2000-05       

       

Ano 
Creche  Pré-escola 

Total Particular Pública Total Particular Pública 

2000 10,11 4,47 5,64 60,31 10,10 50,21 

2001 10,68 4,96 5,73 63,84 11,47 52,37 

2002 11,43 5,42 6,02 66,99 12,40 54,59 

2003 13,28 6,16 7,12 69,04 13,14 55,91 

2004 14,84 6,75 8,09 71,90 13,72 58,18 

2005 (1) 15,20 7,29 7,91 72,88 14,14 58,74 

Fonte: Ministério da Educação/INEP; Secretaria da Educação do Estado de São Paulo/ CIE. 

(1) Dados preliminares     

 
Somam-se a isso as iniciativas judiciais e extrajudiciais dos colegas para inclusão de crianças em creche e 
pré-escola – em grande número –, a demonstrarem a importância desta meta. No mesmo sentido, as 
conclusões dos colegas nos já referidos seminários.  
 
b) auxiliar no combate da evasão escolar e na melhoria da qualidade do ensino fundamental. A elevadíssima 
importância de nossas crianças e adolescentes receberem ensino fundamental de qualidade justifica, por si 
mesma, a meta em questão. 
 
3) Políticas públicas: 
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a) trabalhar pela implementação de programas de apoio financeiro e social às famílias com crianças em 
situação de risco, em especial com risco de quebra da convivência familiar; 
 
b) buscar assegurar o atendimento de crianças e adolescentes com problemas de drogadição na rede 
pública de saúde. 
 
4) Adotar ações voltadas à melhoria do atendimento em abrigos e agilização dos processos de crianças 
abrigadas. 
 
Outras questões que receberam atenção da população e acabaram incorporadas ao Plano Geral de Atuação 
foram a necessidade de apoio social às famílias com crianças em situação de risco de quebra da convivência 
familiar, abordada em Campinas, e a necessidade de assistir, na rede pública de saúde, as crianças e 
adolescentes com transtorno de drogadição, surgida em Santos. Em Osasco foi observada a necessidade 
de melhorar o atendimento e agilizar os processos de crianças abrigadas, o que também foi incorporado. 
Tais questões também foram consideradas prioritárias pelos colegas que participaram dos seminários 
promovidos no ano de 2005 pelo CAO da Infância. Quanto às metas 3a) e 4), é de ver que estão inter-
relacionadas, dizendo ambas com a efetivação da garantia constitucional de convivência familiar. Veja-se 
que número bastante expressivo de abrigamentos decorre da carência econômica das famílias naturais e 
que o ECA, no seu artigo 23 (c.c. o art. 101, II e IV), comanda a criação de programa oficial de auxílio 
específico para famílias na situação referida na meta 3a). Tais programas praticamente inexistem, nas 
esferas municipais, estadual e federal. Se existissem, parte bastante expressiva dos abrigamentos de 
crianças e adolescentes poderiam ser evitados, preservando-se a convivência com a família natural ou com 
a família biológica ampliada (avós, tios etc.). Estudo realizado em 2003 pela Prefeitura de São Paulo 
constatou que 26% das crianças e adolescentes foram abrigados em razão de "dificuldade econômica e falta 
de condição familiar". E que, em 33% dos casos, a causa de abrigamento era "negligência/abandono", sendo 
certo que boa parte deste percentual também deita fundas raízes na carência econômica. Doutro lado, é de 
ver que 58,2 % dos abrigados estavam incluídos na categoria "com família e com vínculo", configurando 
grupo não passível de colocação em família substituta. E também que 83,5% dos abrigados na Capital 
contavam com mais de 4 anos de idade, sendo, pois, crianças ou adolescentes de difícil colocação em 
adoção, pela ausência de pretendentes, ainda que configurasse grupo passível de colocação em família 
substituta. Daí a imperiosa necessidade de implementação dos programas referidos na meta 3a) e 
efetivação da meta 4), para assegurar desabrigamento para família biológica ou colocação em família 
substituta sem vínculos com a criança, para efetivação do direito de convivência familiar. Abaixo, alguns 
gráficos e tabelas contidos na obra já referida:  
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Observem-se, também, os seguintes dados, relacionados com a meta 3b): 
 

Alunos do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual que fizeram uso de 
qualquer droga (1), segundo tipo de droga 



 
 BIBLIOTECA “CESAR SALGADO” 

 
 

 

 
Endereço – Rua: Riachuelo, nº 115 -  Térreo - Centro | São Paulo/SP  

 
Página 19 de 25 

Município de São Paulo    

1997-2004     

   Em porcentagem 

Tipo de droga 
Uso na vida Uso freqüente 

1997 2004 1997 2004 

Total (2) 19,0 23,1 2,4 3,1 

Solvente 10,9 16,2 0,8 1,2 

Maconha 6,4 6,6 0,9 1,2 

Anfetamínicos 2,0 3,2 0,3 0,5 

Ansiolíticos 2,0 2,9 0,2 0,2 

Cocaína 1,8 1,7 0,3 0,2 

Fonte: Universidade Federal de São Paulo-Unifesp/Centro Brasileiro de Informações sobre 
Drogas Psicotrópicas – Cebrid. 

Nota: Considerou-se uso na vida quando a pessoa fez uso de qualquer droga psicotrópica 
pelo menos uma vez na vida e uso freqüente quando utilizou seis ou mais vezes nos trinta 
dias que antecederam a pesquisa. 

(1) Exceto álcool e tabaco.    

(2) Inclui outros tipos de droga como crack, anticolinérgicos, barbitúricos, opiáceos, xaropes, 
alucinógenos, orexígenos, energéticos e esteróides/anabolizantes. 

Ref. Bib.: Galduróz, J. C. F. et all. V Levantamento Nacional sobre o Consumo de Drogas 
Psicotrópicas entre Estudantes do Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública de Ensino 
nas 27 Capitais Brasileiras – 2004. São Paulo, Cebrid, 2005. 

  

Alunos do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual que fizeram uso de 
qualquer droga (1), segundo tipo de uso 

Município de São Paulo    

2004     

   Em porcentagem 

Tipos de usos 

Grupos de idade 

10 a 12 anos 13 a 15 anos  16 a 18 anos Maior de 18 anos 

Uso na vida 16,4 22,3 27,1 29,1 

Uso no ano 13,4 18,9 23,7 23,8 

Uso no mês 9,5 13,2 17,9 11,5 

Uso freqüente 1,9 2,8 4,1 4,9 

Uso pesado 1,4 2,2 2,6 2,4 

Fonte: Universidade Federal de São Paulo-Unifesp/Centro Brasileiro de Informações sobre 
Drogas Psicotrópicas – Cebrid. 

Nota: Considerou-se uso na vida quando a pessoa fez uso de qualquer droga psicotrópica 
pelo menos uma vez na vida; uso no ano, quando utilizou pelo menos uma vez nos doze 
meses que antecederam a pesquisa; uso no mês, quando utilizou pelo menos uma vez nos 
30 dias que antecederam a pesquisa; uso freqüente quando utilizou seis ou mais vezes nos 
trinta dias que antecederam a pesquisa, e uso pesado, quando utilizou vinte ou mais vezes 
nos trinta dias que antecederam a pesquisa. 

(1) Inclui maconha, cocaína, crack, anfetamínicos, solventes, ansiolíticos,anticolinérgicos, 
barbitúricos, opiáceos, xaropes, alucinógenos, orexígenos, energéticos e 
esteróides/anabolizantes. Exclui álcool e tabaco. 
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Ref. Bib.: Galduróz, J. C. F. et all. V Levantamento Nacional sobre o Consumo de Drogas 
Psicotrópicas entre Estudantes do Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública de Ensino 
nas 27 Capitais Brasileiras – 2004. São Paulo, Cebrid, 2005. 

 
  

IV – Área da Cidadania 
 
As metas de atuação para o ano de 2007 foram definidas levando-se em conta os cinco grandes temas 
abaixo elencados e, em atenção à nova metodologia de elaboração do Plano Geral de Atuação, foram eleitas 
como primeiras prioridades as seguintes questões: existência de fraudes em licitação/contrato e baixa 
qualidade de serviços de saúde no SUS. 
 
1. Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa, mediante repressão a atos que atentem 
contra a moralidade da administração pública, buscando-se combater: 
1.1.a burla ao princípio do concurso público e fraudes na sua execução; 
1.2. a criação indiscriminada de cargos de confiança e o nepotismo; 
1.3. o desvio de verbas públicas; 
1.4. as fraudes nas licitações e nos contratos (especialmente aquelas decorrentes da dispensa irregular de 
licitação, do  direcionamento, do fracionamento do objeto, da prorrogação de contratos emergenciais e do 
superfaturamento); 
1.5. o enriquecimento ilícito de agentes públicos; 
1.6. a transferência irregular de recursos públicos através de parcerias com a iniciativa privada (em especial 
OS e OSCIP); 
1.7. a indevida utilização de convênios para a contratação de serviços, com fins de burla à licitação e 
concurso público; 
1.8. a irresponsabilidade fiscal; 
1.9. a propaganda abusiva e irregular. 
 
2. Iniciativas voltadas para o aprimoramento da qualidade e da regularidade dos serviços públicos de saúde, 
principalmente no que diz respeito: 
2.1. a melhoria da qualidade do atendimento e serviços prestados pelo SUS; 
2.2. a distribuição mais ampla e eficaz de medicamentos, aparelhos e próteses; 
2.3. ao combate efetivo das epidemias (especialmente de dengue, febre maculosa e leishmaniose); 
2.4. a implantação de abrigos para acolhimento de doentes mentais, dependentes do álcool e drogados. 
 
3. Medidas voltadas a regularidade e aprimoramento da qualidade dos serviços públicos, destacando-se 
ações destinadas: 
3.1. a melhoria do ensino público; 
3.2. a garantia de acesso ao trabalho; 
3.3. ao controle dos programas governamentais de moradia popular; 
3.4. a adequadas e eficazes políticas, medidas e serviços de segurança pública (especialmente as referentes 
à adequação de contingentes e equipamentos, às condições de contenção e salubridade dos presídios e ao 
bloqueio de celulares). 
 
4. Medidas que promovam a inclusão social, notadamente as voltadas para: 
4.1. a garantia de acesso à educação em todos os níveis; 
4.2. a garantia de acesso a transporte público seguro e de qualidade; 
4.3. o acompanhamento da implantação de políticas públicas na área da segurança; 
4.4. a erradicação da pobreza e da marginalização; 
4.5. a redução das desigualdades sociais; 
4.6. o combate de todas as formas de preconceito e discriminação. 
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5. Medidas no âmbito da Justiça Eleitoral: 
5.1. que garantam a lisura do pleito; 
5.2.que tutelem a intangibilidade da vontade do eleitor; 
5.3. que garantam a efetiva fiscalização da prestação de contas das campanhas. 
 

V – Área Cível 
 
Considerando as diversas áreas de atuação que estão afetas a este Centro de Apoio, o Plano de Atuação 
para o ano de 2007 foi elaborado observando-se as oito áreas específicas abaixo enunciadas. Dentre os 
temas propostos , em atenção à nova metodologia de elaboração do Plano Geral de Atuação do Ministério 
Público, foram consideradas como primeiras prioridades as seguintes questões: idoso (assistência o idoso 
e fiscalização e aperfeiçoamento das entidades de longa permanência; políticas públicas de atendimento ao 
idoso) e pessoa com deficiência (acessibilidade: condições de acesso pleno aos serviços e equipamentos 
públicos). 
 
1. Cível geral: 
a) estimular a criação dos setores de conciliação. Para as questões de direito de família e do idoso, prestar 
o concurso necessário para o desenvolvimento da mediação; 
b) estimular a propositura de medidas judiciais cabíveis para representação adequada de pessoas 
portadoras de transtornos psiquiátricos, de forma a permitir seu acesso a direitos sociais e individuais 
garantidos legalmente; 
c) dar cumprimento e ênfase às questões relacionadas ao artigo 50 do CCB, ou seja, aplicação da teoria da 
desconsideração da pessoa jurídica para salvaguarda da economia pública. 
 
2. Fundações: estender a atuação do PJ na fiscalização de fundações públicas, OSCIP, organizações 
sociais, associações com repercussão social e todas as entidades subvencionadas pelo poder público, ou 
que captem recursos junto ao público, bem como mapear essas entidades com sedes no Estado. 
 
3. Registros Públicos: 
a) fiscalizar o uso do registro civil tardio, em especial quando envolva pessoa idosa ou com deficiência, 
abrigada em entidade asilar ou equivalente; 
b) estimular a regularização fundiária. 
 
4. Falências, concordatas ou recuperação de empresas, liquidação extrajudicial e insolvência civil: estimular 
a propositura de ações civis de responsabilidade de administradores e revocatória falencial. 
 
5. Família e Sucessões: incentivar o poder público à facilitação da conversão de uniões estáveis em 
casamento, por meio de mutirões e outras formas de barateamento dos atos registrários, e adotar formas 
de orientação à sociedade acerca das diferenças entre união estável e casamento no plano jurídico, no 
sentido de fazer do MP participante no cumprimento do texto do artigo 226, § 3º, da CF. 
 
6. Pessoa com deficiência:  
a) implementar a criação ou o aperfeiçoamento dos Conselhos Municipais do Deficiente; 
b) garantir a acessibilidade na forma do ordenamento vigente; 
c) adotar medidas que visem à educação inclusiva; 
d) estimular a adoção de intérpretes de LIBRAS nas repartições públicas (delegacias, hospitais, postos de 
saúde, repartições públicas etc.) e locais privados de acesso público (shoppings centers e instituições 
financeiras, por exemplo), bem como implantar atuação para estimular a inclusão social de pessoas com 
deficiência auditiva na área educacional, com a adoção da linguagem de sinais nas escolas públicas; 
e) incentivar a adoção de medidas extrajudiciais pelos PJs ou, se necessário, a propositura de ACPs, 
inclusive no cumprimento do artigo 127, "caput", da CF, para que o poder público adote políticas e práticas 
de saúde necessárias à identificação precoce de doenças e más-formações (cuidados e exames pré e 
neonatais, vacinações, adição de ácido fólico, teste do pezinho, etc). 
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7. Idoso: 
a) implementar a criação ou o aperfeiçoamento dos Conselhos Municipais do Idoso; 
b) intensificar a fiscalização nas entidades asilares, sobretudo com vistas a apurar a correta destinação de 
recursos dos idosos entregues a estas entidades e as condições de acomodação e tratamento dos 
acolhidos, em parceria com a vigilância sanitária; 
c) fiscalizar a concessão de prioridade no atendimento ao idoso, bem como as condições de sua 
acessibilidade aos serviços públicos e privados. 
 
8. Transplante de órgãos e internações Involuntárias: 
a) confeccionar um banco de dados sobre hospitais públicos e privados que recebam pessoas internadas 
por problemas psiquiátricos, nos moldes do SICAP; 
b) processar os informes sobre internação involuntária, visando a integração dos bancos de dados das 
Promotorias do Estado (Lei n° 10.216); 
c) defesa de interesses individuais indisponíveis nos transplantes de órgãos e no fornecimento de 
medicamentos e auxílios essenciais. 
 
  

VI – Área do Consumidor 
 
Na elaboração do Plano Geral de Atuação para o ano de 2007 foram considerados prioritários os oito temas 
abaixo mencionados. Considerando a nova metodologia de elaboração do Plano Geral de Atuação, foram 
eleitas como primeiras prioridades absolutas as seguintes questões: serviços públicos essenciais 
genericamente considerados e serviços financeiros, securitários e de crédito. 
 
1. Concessionárias de serviços essenciais: combate às várias práticas abusivas: falta de atendimento 
presencial, precariedade no atendimento em geral, cobranças abusivas, indevidas e constrangedoras, corte 
indevido do serviço e de falta de segurança na contratação. 
O enfrentamento das práticas abusivas, muito embora venha sendo prática efetiva do Ministério Público, 
ainda deve constar como pauta de atuação dos Promotores de Justiça, pois diversas empresas 
concessionárias, dentre elas especialmente as de telefonia, energia elétrica e abastecimento de água, 
lideram o ranking de reclamações junto a vários órgãos de defesa dos consumidores. 
A atuação do Ministério Público na área de defesa do consumidor revela-se no exame dos dados coletados 
no PROCON/SP relativos ao Cadastro de Reclamações Fundamentadas-2005: 
1.1. Água e esgoto: prestadora SABESP: item cobrança indevida e abusiva (36); dúvidas sobre os valores 
e reajustes (20); 
1.2. Energia elétrica: prestadoras CPFL, Eletropaulo e Bandeirante: item cobrança abusiva, indevida e com 
ameaça somam 156 atendimentos; 
1.3. Telefonia: prestadoras de telefonia móvel Claro, Tim e Vivo: somente no item cobrança abusiva e 
indevida somam 939 atendimentos; prestadoras de telefonia fixa Telefônica, Embratel e Intelig: no mesmo 
item a soma é de 741 atendimentos. 
Esses números parciais indicam que o atendimento prestado aos consumidores pelas aludidas 
concessionárias de serviço público é precário, pois não há pontos de atendimento presencial suficientes 
para garantir a proximidade no acesso dos consumidores; há percentual expressivo de consumidores das 
concessionárias de serviços essenciais que reclamam junto ao Procon porque não conseguiram resolver 
seus problemas junto ao atendimento oferecido por elas; o atendimento por telefone é demorado; as 
informações prestadas ao consumidor durante o atendimento nem sempre são completas; Procon, Judiciário 
e também o Ministério Público são utilizados pelas concessionárias de serviços essenciais como se fosse o 
seu próprio serviço de atendimento ao cliente - SACs. 
Da mesma forma, há indicativos de aumento expressivo de inscrições do nome dos consumidores 
inadimplentes – clientes das concessionárias de serviços essenciais – em cadastros negativos de crédito 
em São Paulo. 
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Ainda pode ser constatada a ocorrência de inúmeros casos de corte de serviço e imposição de multa ou 
outras práticas constrangedoras como confissão de dívida, baseadas em suposta fraude no medidor de 
consumo de energia elétrica e água, sem que fosse dado ao consumidor o direito de defesa. 
As concessionárias de telefonia, despreocupadas com os controles no procedimento de habilitação, não 
garantem a segurança na identificação efetiva da pessoa do solicitante da habilitação, o que acarreta 
aumento de reclamações. 
 
2. Plano de saúde: combate a reajustes abusivos, com ênfase maior ao consumidor idoso; ao 
descredenciamento de médicos e hospitais sem a correspondente substituição; desenvolvimento de ações 
visando a obrigar os planos de saúde a oferecerem planos individuais. 
No ano de 2005, somente no PROCON de São Paulo, órgão de defesa do consumidor que dá, em regra, o 
primeiro atendimento ao consumidor, mais de 70 (setenta) empresas ou entidades prestadoras de serviço 
de planos de assistência à saúde e também de seguro saúde foram cadastradas como reclamadas, 
especialmente pela falta de cobertura, reembolso, reajustes e abrangência. 
A má situação da saúde pública conduziu e ainda conduz os consumidores para os planos de saúde ou 
seguros saúde privados. Abusos praticados são estampados todos os dias na mídia, mas não contidos com 
eficiência pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, como a que ocorreu com os reajustes no 
caso dos planos anteriores à lei reguladora. 
Aliás, a entrada em vigor do Estatuto do Idoso ampliou os conflitos, notadamente quanto aos reajustes ditos 
por faixa etária e principalmente nos casos de contratos anteriores à vigência da Lei n° 9.656. 
Há um movimento no mercado de planos e seguros saúde que é o de ofertar planos de saúde coletivos. 
Esse movimento precisará ser estudado e combatido com eficiência, pois manifestamente feito em 
detrimento do consumidor: o fornecedor visa a afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor e 
o controle e fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar. 
Permanece o problema do descredenciamento indiscriminado de hospitais e médicos, sem a respectiva 
substituição e sem a devida informação ao consumidor. 
 
3. Instituições financeiras ou de crédito: combate à falta de informação ao consumidor e à excessiva oferta 
de crédito, especialmente sob a forma conhecida como crédito consignado. 
Essa atuação cada vez se mostra mais necessária, pois diuturnamente apontam-se altos índices de 
inadimplência e de superendividamento dos consumidores, especialmente dos mais vulneráveis (v.g. 
idosos). 
Ainda permanece a oferta de produtos e serviços sem prévia solicitação, ou desacompanhadas de prévia e 
efetiva informação sobre as tarifas e taxas de juros cobradas. 
Precarização dos níveis de emprego e de colocação profissional tem sido aproveitada pelas empresas de 
crédito e instituições financeiras em geral para impingir a tomada de crédito. 
Mais preocupante é a situação da grande massa de aposentados, pensionistas e funcionários públicos que 
se vêem na mira dos créditos consignados, operação que teve aumento expressivo, mas sem um controle 
rígido sobre o grau de comprometimento da renda dos tomadores, especialmente consideradas suas 
obrigações de pagamento por serviços e produtos essenciais. 
Não somente porque há falta ou precariedade nas informações sobre tarifas e taxas dos encargos cobrados, 
como também o atendimento das casas bancárias ainda é de qualidade indesejável (fila de atendimento, 
falta de informação etc). 
Outro ponto notável na órbita de atuação é a necessidade de controle da qualidade da publicidade, que 
envolve os serviços bancários, especialmente quanto à tomada de crédito e ao incentivo ao consumo 
irracional e comprometedor da dignidade humana. 
 
 
4. Agentes econômicos diversos: 
 
4.1. Produtores de alimentos: ausência de comprometimento com o consumidor, especialmente quanto ao 
direito de informação sobre alimentos que expõem a saúde e a vida. 
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Na pauta de atuação o Ministério Público deverá voltar-se a proteger a vida e a segurança da saúde dos 
consumidores de alimentos, seja pelos altos níveis de contaminação (exemplo: uso indiscriminado de 
agrotóxicos), seja quanto àqueles que paulatinamente contribuem para o surgimento de patologias (ex. 
gordurosos, hipercalóricos). 
Também deve ser priorizado como alvo da atuação o controle de alimentos que prejudicam o pleno 
desenvolvimento das crianças, evitando-se a progressão da obesidade. 
Com efeito, pesquisa singela junto à ANISA revela que em 2002 e 2003 o resultado da Pesquisa de 
Orçamentos Familiares (POF), realizada pelo IBGE e pelo Ministério da Saúde, demonstra que 40% da 
população adulta apresentavam excesso de peso e quase 10% era considerada obesa. 
Mais preocupante ainda é o indicativo de que a obesidade entre as crianças e adolescentes triplicou em 20 
anos, isto é, passou de 4,1% em 1975 (Estudo Nacional da Despesa Familiar – Endef - 1974/1975) para 
13,9% em 1996 (Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde – PNDS – 1997). 
Isso não é tudo, pois, em todo esse processo, a publicidade vem ocupando um papel pouco elogiável, dado 
que, por meio de publicidade abusiva, induz o consumo de alimentos com perfil nutricional inadequado, 
consoante apontam os dados da Faculdade de Saúde Pública da USP (57,8% dos produtos alimentícios 
anunciados na televisão, entre 1998 e 2000, eram ricos em gordura e açúcar) da Universidade de Brasília 
que, pelo Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição, demonstrou que, em 2003, 89,7% 
das peças publicitárias analisadas destinadas ao pblico infantil eram de alimentos ricos nesses nutrientes.´ 
Além da impropriedade dos nutrientes consumidos, da contaminação por produtos químicos e de outros 
problemas, os alimentos são comercializados de modo inconveniente (validade, condições sanitárias 
impróprias), ampliando ainda mais a demanda da atuação do Ministério Público. 
 
4.2. Empresários que comercializam combustíveis: há número expressivo de estabelecimentos que alteram 
a qualidade dos combustíveis com a adição de substâncias indevidas e outros que utilizam bombas de 
combustível com medidores adulterados. Os mecanismos de fiscalização são insuficientes, muito embora o 
Poder Público tenha ampliado a sua atuação, o que justifica ainda a intervenção dos Promotores de Justiça 
do Consumidor em todo o Estado. 
Somente a análise dos dados extraídos no portal da Secretaria de Estado da Fazenda revela que, no ano 
de 2005, mais de 250 postos e distribuidoras de combustíveis tiveram suas licenças cassadas pelo resultado 
na "Operação de Olho na Bomba". 
Além disso, inúmeras demandas judiciais e investigações tramitam nas Promotorias de Justiça do 
Consumidor por todo Estado, havendo necessidade de que sobre o tema desdobrem-se outras áreas do 
Ministério Público, por exemplo, Promotores da área criminal, de grupos especiais etc. 
 
5. Seguro de vida: combate às práticas abusivas de rescisão unilateral e de inobservância do dever da boa-
fé objetiva nos contratos de seguro e na interpretação das novas regras do Direito Civil sobre o seguro de 
pessoas. 
O seguro de pessoas, antigo seguro de vida, passou a ser um dos temas cruciais de atuação do Ministério 
Público, especialmente porque esse contrato projeta a expectativa legítima do contraente consumidor de 
deixar seus dependentes em condições favoráveis. 
Ocorre que determinadas seguradoras tiveram e ainda têm intenção de rescindir os contratos firmados com 
os consumidores sem respeitar o longo tempo de contratação. 
Circulares da SUSEP têm sido questionadas por outros órgãos de defesa do consumidor, mas isso não 
reduz de imediato a demanda recorrente de consumidores que se socorrem do Ministério Público, 
especialmente aqueles mais idosos, receosos com a possibilidade de perda dos valores reais de 
contribuições. 
 
6. Combate às estratégias de marketing abusivas ou enganosas: muito embora seja simples ferramenta de 
atuação dos empresários, há variedade de práticas comerciais abusivas que se expressam por meio de 
estratégias de marketing, notadamente quando se cuida de público consumidor que esteja em situação de 
hipervulnerabilidade. 
Já se sabe que o consumidor é o mais vulnerável no mercado de consumo. Entretanto, há consumidores 
que são mais vulneráveis ainda, como os idosos, as crianças, os desempregados e as pessoas com a saúde 
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fragilizada. São esses consumidores hipervulneráveis que vêm sendo explorads pela publicidade de 
produtos e serviços, especialmente com falsas promessas de empregos e de diplomas e certificações. 
 
7. Redimensionamento da atividade dos Membros do Ministério Público que atuam na área do consumidor: 
danos regionais e locais. 
A eficiência do trabalho do Ministério Público na área de defesa do consumidor passará pelo realinhamento 
democrático do conceito de dano regional e local como parâmetro de divisão de atribuições. Com efeito, 
uma leitura superficial do sentido dado ao artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor tem assoberbado 
os Promotores de Justiça do Consumidor da Capital, em prejuízo da atividade efetiva no Ministério Público 
na localidade, muitas das vezes mais capacitado para a solução do conflito, não somente pela proximidade 
com o potencial lesivo e com a coleta da prova, como também pelo subaproveitamento de sua autoridade e 
honorabilidade com a comunidade local. 
 
Essa divergência de idéias também ocorre com os Promotores de Justiça e órgãos de defesa do consumidor 
localizados em outras unidades da Federação, que sob o pretexto de interpretar o art. 93 do CDC acabam 
por remeter grande parte das questões para a Capital, tendo em vista ser em São Paulo o domicílio de 
expressivo número de fornecedores. 
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